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 امللخص العرىب

ة أ س هتدف هذا البحث بصفة أ ساس ية دراسة معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي مبحافظ

( حتديد درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 1فرعية التالية: مطروح وذكل من خالل حتقيق ال هداف ال

( حتديد درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل 2العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث.

( دراسة العالقة الارتباطية بني درجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 3نطقة البحث.االإرشادي الزراعي مب 

ي ( دراسة العالقة الارتباطية بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراع4العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

العاملني يف مت اإجراء هذا البحث عىل عينة من و لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

جاميل القامئني % 6,86متثل  مبحوثً  (121االإدارات الزراعية مبحافظة مطروح بلغ قواهما)دررية الزراعة و مب االإرشاد الزراعي ابلعمل االإرشادي البالغ من اإ

ختيار مفردهبذه احملافظة.  (171عددمه ) س تخدام معادةل كرجييس ومورجان، ومت اإ هتا بطريقة عشوائية بس يطة مع مراعاة نس بة تواجد أ فراد امت حتديدها ابإ

، وبعد 2122 ومارس فربارر شهرياإس تبيان خالل  مجعت البياانت عن طريق املقابةل الشخصية للمبحوثني بواسطة اس امترةو  .االعينة ابالإدارات الزراعية هب

احلرص العددي والعرض اجلدويل ابلتكرار والنسب املئوية، واملتوسط احلسايب،  هاُأس تخدم يف حتليل و الانهتاء من مجع البياانت مت تفريغها وجدولهتا.

س تخدام احلاسب الآيل لربانمج احلزمة االإحصائية للعلوم  ،ونمعامل االإرتباط البس يط لبريسو  ،Tوادلرجة املتوسطة، وأ ختبارواالإحنراف املعياري،  وذكل ابإ

درجة أ س تخدام تكنولوجيا املعلومات متوسط منخفض و ن يف فئيت ويقع ثنياملبحو من % 51.1أ ن أ ظهرت النتاجئ  أ مه النتاجئ البحثية: .SPSSاالإجامتعية 

ة نظر العاملني واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وأ ن ترتيب معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقًا لتأ ثريها من وهج

املعوقات الإنرتنت، ويأ  ي ثلثًا املعوقات املرتبطة ابالإدارية(، يليه )ا املعوقات املرتبطة ببيئة العمليف االإرشاد الزراعي مبحافظة مطروح عىل النحو التايل: 

رتباطية و  حلاسب الآيل )الفنية(، وأ خرًيا املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري.املرتبطة اب درجة تأ ثري هذه ( بني 1.11عند مس توى ) عكس يةوجود عالقة اإ

رتباطية ة. و عدد أ فراد ال س  ومتغرياملعوقات من وهجة نظر املبحوثني  التعرض ملصادر املعلومات  :ات املس تقةل التاليةتغري مع امل  طرديةوجود عالقة اإ

  الزراعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية، ودرجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 تصاالت، املعوقات، مطروح.تكنولوجيا املعلومات واال: الاسرتشاديةاللكامت 

 املقدمة واملشلكة البحثية:

ن العامل الافرتايض قادم بقوة، والتكنولوجيا س تقود العامل س ياس ًيا،  اإ

واقتصاًدا، واجامتعًيا، يف ظل وجود تكنولوجيات اذلاكء االإصطناعي 

ن واالإنرتنت ومنصات التواصل الاجامتعي، فالعامل اجلديد ينقل الفرد م

نرتنت اإىل جزء منه مبا يعين نقل االإنسان من عامله الواقعي  مس تخدم لالإ

ىل العامل اجلديد، القامئ عىل بناء جممتعات افرتاضية. ويس تعد العامل  اإ

نرتنت  فائق الرسعة اذلي سينقل الصوت والصورة  5Gالإطالق اإ

برسعة هائةل ومع التقدم يف اس تخدامات امليتافريس س تختفي ال دوات 

وسيشهد التليفون احملمول تطوًرا  (ZOOM SKY)يدية مثل التقل 

هائاًل وس يكون التواصل عرب رشحية ذكية تثبت حتت اجلدل يف جسم 

االإنسان، والبد أ ن يواكب هذه التطورات نظام حامية حيقق رشوط 

 ال مان للبياانت واملعلومات من الاخرتاق والقرصنة.     

 Information Technologyويقصد بتكنولوجيا املعلومات 

صناعة وحيازة وتسويق وختزرن واسرتجاع وعرض وتوزيع وبث 

املعلومات، وذكل من خالل تكنولوجيا احلاسب الآيل ونظم االتصاالت 

احلديثة عرب ال مقار الاصطناعية ويقصد بتكنولوجيا االتصاالت 

Communication Technology  القنوات اجلديدة اليت ميكن من

بث املعلومات، وعليه فاإن تكنولوجيا التخزرن خاللها توزيع و 

والاسرتجاع تشلك مع تكنولوجيا االتصاالت احلديثة تكنولوجيا 

املعلومات مبعناها الواسع، وختتلف تقنيات املعلومات واالتصاالت 

اجلديدة عن التقنيات القدمية يف أ ربعة أ بعاد يه: القدرة عىل دمج 

عل املتداخل مع القدرة عىل املراقبة الوسائل االإعالمية املتعددة، والتفا

واملناورة واملشاركة، ومرونة الاس تخدام وحتررها من املعلومات اجلامدة 

وحدود الزمان واملاكن. وتعدد روابط اتصاالهتا، والوصول للك ماكن 

 . (122، ص:2111)عبد الواحد، وملاليني صفحات الويب، 

دوًرا أ ساس ًيا يف حتفزي وتؤدي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

النشاط الزراعى واالإبتكـار فـي اجملمتعـات القامئة عىل املعرفة، ملا تتسم 

ماكانت لتعزرز التعمل من خالل أ شاكل مـن  به هذه التكنولوجيـات من اإ

وتوجد  التعـاون الش بيك يؤدي فهيا التفاعل عرب االإنرتنـت دوًرا مركزيـًا،

جلديدة املتاحة أ مام البدلان النامية هذه االإماكانت يف صلب الفرص ا

للحاق ابلركب وحتقيق قفزات نوعيـة عبـر اس تخدام تكنولوجيات 

بتاكرية ال ساس ية اليت  املعلومات واالتصاالت فـي تعزيـز القدرات االإ

جتعل من املمكن اس تغالل املاكسب احملققة مـن تطبيـق تكنولوجيـات 
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ط الاقتصادي، وينطبـق ذلـك املعلومـات واالتصاالت يف حتفزي النشا

ىل اخلدمات ىل التصنيع اإ )اجمللس ، عىل لك الفرع من الزراعة اإ

مـم املتحدة،  متـاعي لل   .(21، ص:2112الاقتـصادي والاج

وشهدت ال عوام ال خرية زايدة ملحوظة يف اس تخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف جماالت متعددة ابملناطق الريفية رمغ وجود 

لكثري من املشالك املرتبطة هبذا الاس تخدام مهنا مشالك مرتبطة بقةل ا

ادلخول وبنية االتصال، وزايدة ال مية، واحملتوى، والتاكليف، وهذا 

الواقع ميثل حتدايت املس تقبل للتمنية الريفية، خاصة مع تنوع تطبيق 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، حيث تشلك تغيرًيا جوهراًي يف 

)عبد الواحد، ، لية التعلميية جبهاز االإرشاد الزراعي يف خدمة التمنيةالعم 
 .(115، ص:2111

ويغطي اس تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاجتني 

أ ساس يتني للمنظمة االإرشادية هام دمع القدرات الوظيفية للمتخصصني 

االإرشاديني بأ دوات خشصية، ودمع النظام االإرشادي بأ دوات قياس ية 

. وعندما توفر تكنولوجيا (Ausher, et all, 1993,p:147)مة، عا

املعلومات حلواًل دقيقة ملشالكت الزراع، وتساعد تكنولوجيا 

االإتصاالت عىل توصيلها يف الوقت واملاكن املناس بني، فاإن ذكل يقلل 

من املهام الوظيفية للمرشد اليت تعمتد عىل املدخل الفويق، ويؤدي يف 

ىل ز ايدة الاعامتد عىل مدخل حل املشلكة أ ي التحول الوقت نفسه اإ

ىل املهام الوظيفية للمرشد الزراعي اليت تتطلب مساعدة الزراع عىل  اإ

ختيار البدائل املناس بة حللها )شاكر، وقامس، ، حتديد املشالكت واإ

 . (,,1، ص:2111

وهذه التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن بعد لن 

مل أ مام والكء االإرشاد، بل سوف تتسع الفرص حتد من فرص الع

أ ماهمم لرتكزي هجودمه يف املهام واخلدمات اليت تعمتد بصورة أ ساس ية عىل 

التفاعل االإنساين ملساعدة املزارعني ك فراد وجامعات يف التعرف عىل 

 Gwyn)املشالكت وتفسري البياانت وتطبيق احللول، 
&Garforth,1997.p:10)زايدة مك املعلومات  . وقد أ صبحت مشلكة

من الضخامة حبيث شاهبت مشلكة نقص املعلومات، والتحدي اذلي 

جياد  جيابه االإرشاد هو مساعدة ال فراد عىل تفسري املعلومات املتاحة واإ

ىل املزارع يف وقت  وسائل الختيار املعلومات املطلوبة بدقة وتوصيلها اإ

لهيا،   1(Gustafson, D.,J.,1991, p:90 )احلاجة اإ

ميااًن بأ مهية الاس تفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد و  اإ

مت تدعمي خمتلف قطاعات ادلوةل بوسائلها مكدخل ممزي لزايدة قدرهتا عىل 

ليه، ذلا قامت وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض  حتقيق ما هتدف اإ

نشاء العديد من مراكز املعلومات، ووحدات احلاسب الآيل  ابإ

اجملاالت الزراعية البحثية واالإرشادية واخلدمية لضامن  املتخصصة يف

)العبد، تدفق املعلومات الزراعية وترش يد اختاذ القرارات، 
 . (45،ص:2111

ووظفت تكنولوجيا احلاسب الآيل واالإنرتنت يف العمل االإرشادي 

الزراعي، كام يف ميروع النظم اخلبرية، وميروع الفريكون )ش بكة 

 Virtual Extension and Researchاد اتصال البحوث واالإرش

Communication (VERCON)  واذلي تضمن العديد من

ال نظمة لتقدمي اخلدمات االإرشادية للزراع واملهمتني ابلعمل االإرشادي، 

ولتحسني االإرشاد الزراعي التقليدي، وتفعيل االإرشاد االإلكرتوين، 

اعي، ونير بتوفري قنوات اتصال واسعة ومتنوعة خلدمة القطاع الزر

ال فاكر الزراعية املس تحدثة، وتوصيل املعلومات واملعارف الزراعية يف 

الوقت املناسب، وزايدة فرصة الزراع يف الوصول اإىل نتاجئ البحوث 

الزراعية، وتوصيل مشالكت الزراع للمتخصصني الإجياد احللول 

 . (21، ص: 2117)عبد الواحد، ، املناس بة

وسع يف تطبيق العاملني االإرشاديني حيث ظهرت احلاجة امللحة للت

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي، يف ظل 

واحلد من الاجامتعات واالتصاالت  -أ زمة فريس كوروان -ال زمات الطارئة

املبارشة، والتغريات املناخية ورضورة التنبؤ ابملعلومات، وكذكل تقلب 

سويقية، مث تناقص عدد املرشدرن ال سواق وأ مهية تداول املعلومات الت 

الزراعيني، وصعوبة تغطية اخلدمات االإرشادية ابلطرق التقليدية، 

وكذكل زايدة وتنوع امجلهور واحتياجاته لوسائل متطورة لالتصال 

)اتساع نطاق العمل االإرشادي(، ويقابل ذكل ممزيات الاس تفادة من 

دراك دوافع املشاركة والتواصل الاجامتعي وجاذبية تكل ا لوسائل، واإ

العاملني يف االإرشاد الزراعي بأ مهية اس تخدام تكنولوجيا املعلومات يف 

العمل االإرشادي، مما يساعد عند الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات 

)جاد، ومسر شعري ، واالتصاالت يف تقدمي اخلدمة االإرشادية
 .(23،ص:2121

وملا اكنت احملافظات الصحراوية مبرص وخاصة حمافظة مطروح 

% من مساحة مرص، وتعاين من نقص شديد يف 16.6واليت متثل 

املرشدرن الزراعيني مع تنوع كبري يف مجهور املس تفيدرن وتنايم 

حتياجاهتم االإرشادية، وعدم كفاءة الطرق التقليدية يف مجع املعلومات  اإ

 الاحتياجات، ابالإضافة اإىل وجود العديد من وتنظميها وبهثا لتلبية تكل

ال زمات اليت تواجه العمل االإرشادي مبحافظة مطروح مهنا ما هو 

طارئ ومهنا ما هو مزمن يف مقابل وجود عدد من ادلوافع واملمزيات 

والاماكانت اليت ميكن استامثرها يف مواهجة هذه ال زمات ذلا فقد ُأجري 

تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي  هذا البحث للتعرف عىل معوقات

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبحافظة مطروح.        

 ال هداف البحثية:

يس هتدف هذا البحث بصفة أ ساس ية دراسة معوقات تطبيق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد 

يق ال هداف الفرعية الزراعي مبحافظة مطروح وذكل من خالل حتق 

 التالية:

حتديد درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث.

حتديد درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي 

لزراعي مبنطقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي ا

 البحث.
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دراسة العالقة الارتباطية بني درجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد 

الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي 

 مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

دراسة العالقة الارتباطية بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني 

زراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل يف االإرشاد ال

 االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

 الفروض البحثية:

لتحقيق الهدف الثالث فقد مت وضع فرض حبيث عام ينص عىل 

"توجد عالقة معنوية بني درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي 

الت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصا

البحث وخصائصهم املدروسة"، ويه: السن، واحلاةل التعلميية، وعدد 

أ فراد ال سة، واخلربة الزراعية، واخلربة االإرشادية، والتواصل مع 

املزارعني، واملشاركة الاجامتعية التطوعية، وعضوية املنظامت الرمسية، 

راعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة والتعرض ملصادر املعلومات الز 

حصائية )من  ( تشرتك 11 -1االإرشادية"، ومت أ ش تقاق عيرة فروض اإ

يف النص التايل: "ال توجد عالقة معنوية بني درجة اس تخدام العاملني 

يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل 

املدروسة"، ويه: االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم 

السن، واحلاةل التعلميية، وعدد أ فراد ال سة، واخلربة الزراعية، واخلربة 

االإرشادية، والتواصل مع املزارعني، واملشاركة الاجامتعية التطوعية، 

وعضوية املنظامت الرمسية، والتعرض ملصادر املعلومات الزراعية، 

  وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية.

يق الهدف الرابع فقد مت وضعفرض حبيث عام ينص عىل ولتحق 

"توجد عالقة معنوية بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف 

االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي 

الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة"، ويه: السن، واحلاةل 

سة، واخلربة الزراعية، واخلربة االإرشادية، التعلميية، وعدد أ فراد ال  

والتواصل مع املزارعني، واملشاركة الاجامتعية التطوعية، وعضوية 

املنظامت الرمسية، والتعرض ملصادر املعلومات الزراعية، وفعالية 

املشاركة يف ال نشطة االإرشادية، درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد 

ت واالتصاالت. ومت أ ش تقاق عيرة أ حد الزراعي لتكنولوجيا املعلوما

( تشرتك يف النص التايل: " درجة 21 -11عير فرض احصايئ )من 

تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم 

، وعدد أ فراد ال سة، واخلربة املدروسة"، ويه: السن، واحلاةل التعلميية

الزراعية، واخلربة االإرشادية، والتواصل مع املزارعني، واملشاركة 

الاجامتعية التطوعية، وعضوية املنظامت الرمسية، والتعرض ملصادر 

املعلومات الزراعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية، درجة 

ولوجيا املعلومات اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكن

 واالتصاالت.

 

 الطريقة البحثية: وتتضمن لك من:

يعترب هذه البحث من نوع ادلراسات الوصفية، اليت  مهنج البحث:

ىل وصف ظاهرة معينة من أ جل التعمق فهيا والوصول اإىل  تريم اإ

مكوانهتا، واعمتد البحث عىل مهنج املسح الاجامتعي ابلعينة يف التعرف 

عىل املعوقات اليت تواجه تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي 

ت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 البحث.  

 منطقة البحث:

تشغل حمافظة مطروح موقًعا هاًما عىل خريطة مرص حيث متثل 

 461مهزة الوصل بني مرص واملغرب العريب وميتد حدها الشاميل بطول 

أ لف كيلو مرت  166مك، وتبلغ املساحة االإجاملية حملافظة مطروح حنو 

أ لف نسمة  474.271احملافظة حالًيا عىل  مربع، ورربو عدد ساكن

ىل مثانية مراكز يتبعها 2115)تعداد  داراًي اإ وحدة حملية  16(، وتقسم اإ

قروية، وميكن تقس مي احملافظة اإىل ثالث نطاقات رئيس ية ذات أ ولوية 

 –أ س احلمكة العلمني،  ب( نطاق ر  -يف التمنية يه: أ ( نطاق امحلام

 -نطاقها س يوة(. ج( نطاق س يدي براينأ م الرمخ )ويدخل يف  -مطروح

السلوم. وتمتزي تكل النطاقات )خاصة النطاقني أ ، ب( بوجود القاعدة 

البيرية والبنية ال ساس ية واخلدمات اليت تصلح لتكون نواة للتطورر 

ىل  ىل وجود مزية التقارب بني املراكز العمرانية الرئيس ية اإ ابالإضافة اإ

مل تس تغل بعد، وابلنس بة لقطاع جانب االإماكنيات واملزااي اليت 

نه يوجد ابحملافظة ) ( 721,1( س نرتال ابجاميل سعة )21االتصاالت فاإ

خط ابالإضافة لعدد اخلطوط املس تقبلية وأ ن مجيع مناطق احملافظة 

ختاذ القرار.  مغطاة بش بكة احملمول حمافظة  -)مركز املعلومات ودمع اإ
 (.2121 -مطروح

  شامةل البحث وعينته:

جراء هذا البحث عىل عينة من املبحوثني العاملني يف االإرشاد مت  اإ

الزراعي مبدررية الزراعة واالإدارات الزراعية التابعة للمراكز االإدارية 

السلوم،  -مبحافظة مطروح ويه )مطروح، وامحلام، وس يدي براين

( مبحوًث مثلت 121وس يوه، والنجيةل، والعلمني، والضبعة( بلغ قواهما)

( 171اإجاميل العاملني يف االإرشاد الزراعي البالغ عددمه )% من 6,86

، مت حتديدها (2122)مدررية الزراعة مبطروح، ، مبحافظة مطروح

س تخدام معادةل  ومت  (Krejcie& Morgan,1970,pp 607-610)ابإ

ختيار مفرداهتا بطريقة عشوائية بس يطة مع مراعاة نس بة تواجد أ فراد  اإ

 نطقة البحث.العينة ابالإدارات الزراعية مب 

 اإعداد اس امترة الاس تبيان واملعاجلة المكية للبياانت:

س تبيان ك داة مجلع البياانت البحثية من  س امترة اإ عداد اإ مت اإ

املبحوثني، عن طريق املقابةل الشخصية للمبحوثني حيث تضمنت 

 ثالثة اجزاء عيل النحو التايل:

االإرشاد الزراعي أ واًل: اخلصائص الشخصية املدروسه للعاملني يف 

 مبنطقة البحث: وتش متل عيل:
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السن: يقصد به سن املبحوث حىت أ قرب س نة ميالدية وقت 

جراء البحث ومت قياس هذا املتغري من خالل الرمق اخلام لسن  اإ

 املبحوث.

احلاةل التعلميية: يقصد به حاةل املبحوث التعلميية وقت اإجراء 

)درجة(، باكلوريوس  البحث، من حيث كونه حاصل عىل دبلوم زراعة

 درجات(. 3زراعة)درجتان(، ماجس تري فأ عيل )

التخصص ادلرايس: ويقصد به التخصص الزراعي اذلي درسة 

 املبحوث أ ثناء فرتة تعلميه الزراعي.

الوظيفة: يقصد به املسمى الوظيفي اذلي يشغهل املبحوث وقت 

جراء البحث.  اإ

بحوث املقميني معه عدد أ فراد الُسة: يقصد به عدد أ فراد أ سة امل 

 يف معيشة واحدة.

اخلربة الزراعية: عدد الس نوات اليت قضاها املبحوث يف العمل 

 ابلزراعة.

اخلربة االإرشادية: عدد الس نوات اليت قضاها املبحوث يف العمل يف 

 االإرشاد الزراعي.

التواصل مع املزارعني: يقصد به تواصل املبحوث مع املزارعني، 

لتواصل واكنت االإجابة )يوميًا، اس بوعًيا، شهراًي، حيث مت السؤال عن ا

 (.1، 2، 3، 4، 1لك مومس، لك س نة(، مت معاجلهتا بقمي رمقية )

املشاركة الاجامتعية التطوعية: سؤال مفتوح عن املشاركة 

التطوعية يف امليروعات اليت ختدم اجملمتع، ونوع املشاركة )مال، هجد 

 ومعل، رأ ي ومشورة(.

ت الرمسية: ويقصد هبا عضوية املبحوث يف املنظامت عضوية املنظام

القامئة مبنطقة البحث، وطبيعة ادلور اذلي يقوم به، حيث مت السؤال 

عن عضوية املبحوثني يف مخسة منظامت رمسية واكنت الاس تجاابت 

دارة، عضو مؤسس( أ عطيت  )غري عضو، عضو عادي، عضو جملس اإ

دلرجة مت توزيع املبحوثني عىل (، ووفقًا لتكل ا4، 3، 2، 1قمي رمقية )

 ثالث فئات للمشاركة يه: منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة.

التعرض ملصادر املعلومات الزراعية: يقصد به مدى تعرض 

املبحوث ملصادر املعلومات اليت يس تقي مهنا معلوماته الزراعية، حيث 

مت السؤال عن التعرض ملصادر املعلومات الزراعية ويه: )الربامج 

راعية ابالإذاعة والتليفزيون، والصحف واجملالت الزراعية، والنيرات الز 

االإرشادية، والعاملون مبيروعات التمنية الزراعية، ومراكز البحوث 

الزراعية، واملهندس الزراعي ابمجلعية التعاونية الزراعية، وهمندس 

دارة االإرشاد الزراعي، وجتار ال مسدة والتقاوي  االإرشاد الزراعي، واإ

بيدات، وجتار احملاصيل، وال هل واجلريان، واالإنرتنت( واكنت وامل 

( 1، 2، 3، 4االإجابة )دامئا، أ حيااًن، اندًرا، ال(، معرًبا عهنا بقمية رمقية )

 عىل الرتتيب.

فعالية املشاركة يف أ نشطة االإرشاد الزراعي: يقصد به حضور 

 العام املبحوث لعدد من الفعاليات االإرشادية اليت مت تنفيذها خالل

فعاليات يه )أ ايم حقل، تدريب،  4املايض، ومت قياسه من خالل 

حيث طبيعة تكل املشاركة )دامئًا(، و)أ حيااًن(، ندوات، حمارضات(، 

  ( عىل الرتتيب.3،2،1و)اندًرا(، مت معاجلهتا بقمي رمقية )

ثنيًا: درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات 

 تصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث.واال

يتكون هذا املتغري من خالل حتديد ثالثة جوانب فرعية لك 

 جانب مت قياسه من خالل عدد من البنود ويه عىل النحو التايل:

: وتضمنت اس تخدام املبحوث لل هجزة Hard- ware ال هجزة 

احلاسب الآيل، )املكوانت الصلبة( وتتضمن مثانية مكوانت يه: 

وتركيبات االإنرتنت، والطابعة، واملاحس الضويئ، والاكمريا الرمقية، وأ هجزة 

 .GISالعرض ، والفاكس، و

: وتضمنت Soft- ware برامج وتطبيقات حتررر النصوص 

آيل وتطبيقات حتررر النصوص  اس تخدام املبحوث لربامج احلاسب ال

 Powerت، بور بوينWordوتتضمن مخسة مكوانت يه: وورد 

Point برامج الاحصاء الاجامتعية ، SPSS كس يل ، قواعد  Excel، اإ

 .  Data Pasic البياانت

برامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي وتضمنت اس تخدام املبحوث 

لربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي واالتصاالت وتتضمن س تة بنود 

 ,Firefox, Google, YouTube) يه: حمراكت البحث

Tweeter) واملنتدايت العلمية، واالتصاالت ومواقع التواصل ،

، E. mail الاجامتعي الواتساب والفيس بوك، والربيد االإلكرتوين 

 ، وماكملات الهاتف احملمول.SMSوالرسائل القصرية 

وطلب من املبحوث االإجابة عىل لك بند لك عىل حده، من خالل 

جًدا(، اس تجاابت )عايل جًدا، عايل، متوسط، ضعيف، ضعيف 

( عىل الرتتيب، وحمصةل مجع 1، 2، 3، 4، 1وُأعطي ادلرجات )

درجات املبحوثني يف لك بند عىل حده تعرب عن درجة الاس تخدام لهذا 

اجلانب من جوانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وللوصول اإىل 

درجة ميكن من خاللها ترتيب درجة اس تخدام املبحوثني لتكنولوجيا 

التصاالت فقد مت حساب ادلرجة املتوسطة لرأ ي املبحوثني املعلومات وا

يف اس تخداهمم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي 

الزراعي مبنطقة البحث، من خالل رضب تكرار لك فئة يف الوزن 

املقابل لها مث مجع ادلرجات وقسمهتا عىل العدد اللكي للمبحوثني، حيث 

( درجات وابلتايل أ مكن تقس ميها اإىل 1-1بني ) تراوح مدى هذه ادلرجة

 2.34ثالث فئات عىل النحو التايل: فئة اس تخدام ضعيفة أ قل من 

ىل أ قل من  -2.34درجة، فئة اس تخدام متوسطة ) درجة(،  3.67اإ

 درجة فأ كرث(.       3.67فئة اس تخدام مرتفعة )

اعي ثلثًا: درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزر

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة 

 البحث. 

معوقًا( لتطبيق تكنولوجيا املعلومات  36يتكون هذا املتغري من )

واالتصاالت يف جمال العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث، حيث 
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مت تصنيف هذه املعوقات اإىل أ ربعة معوقات رئيس ية: معوقات بيئة 

معوقات(، ومعوقات تتعلق ابالإنرتنت،  11العمل )االإدارية(، وتشمل )

معوقات(، ومعوقات تتعلق بأ هجزة احلاسب الآيل )الفنية(،  ,وتشمل )

معوقات(،  7معوقًا(، ومعوقات بيرية، وتشمل ) 11وتشمل )

وللتعرف عىل درجة تأ ثري معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات 

شادي الزراعي وفقًا ل مهيهتا من وهجة نظر واالتصاالت يف العمل االإر 

املبحوثني مت أ خذ رأ ي املبحوثني يف مدى تأ ثري لك معوق، عىل مقياس 

مكون من ثالث مس توايت يه )مرتفع، ومتوسط، وضعيف(، 

عطاء أ وزان رمقية للك مس توى  ليعكس درجة تأ ثري لك معوق، ومت اإ

سطة لرأ ي ( عىل الرتتيب، ومت حساب ادلرجة املتو 1، 2، 3يه )

املبحوثني من خالل رضب التكرار يف لك فئة يف الوزن املقابل لها مث 

ىل درجة  مجع ادلرجات وقسمهتا عىل العدد اللكي للمبحوثني للوصول اإ

ميكن من خاللها ترتيب املعوقات حيث تراوح مدى هذه ادلرجة بني 

ىل ثالث فئات عىل النحو 1-3) ( درجات وابلتايل أ مكن تقس ميها اإ

درجة(، معوقات  1.67يل: معوقات ذات تأ ثري ضعيف )أ قل من التا

درجة(، معوقات ذات  2.34أ قل من  -1.67ذات تأ ثري متوسط )

 درجة فأ كرث(. 2.34تأ ثري مرتفع )

من  11وقد مت تطبيق الصورة ال ولية الس امترة الاس تبيان عيل 

بةل العاملني يف االإرشاد الزراعي مبدررية الزراعة مبطروح وذكل ابملقا

، مل تتضمهنم عينة البحث، وتبني 2122ينارر الشخصية خالل شهر 

جراهئا،  من نتيجته أ ن الاس تبيان حيتاج لبعض التعديالت اليت مت اإ

 وأ صبحت االإس امترة صاحلة مجلع البياانت اليت حتقق أ هداف البحث. 

 مجع البياانت: 

ة مجعت البياانت الهنائية لهذا البحث عن طريق املقابةل الشخصي

س تبيان خالل الفرتة من فربارر حىت مارس  للمبحوثني بواسطة اس امترة اإ

 ، وبعد الانهتاء من مجع البياانت مت تفريغها وجدولهتا.2122

 أ دوات التحليل الاحصايئ:

ُأس تخدم يف حتليل بياانت هذا البحث احلرص العددي والعرض 

حنراف اجلدويل ابلتكرار والنسب املئوية، واملتوسط احلسايب، واالإ 

ىل درجة ميكن من خاللها ترتيب اس تخدام  املعياري، وللوصول اإ

املبحوثني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقد مت حساب ادلرجة 

، هذا ابالإضافة اإيل معامل Tاملتوسطة لرأ ي املبحوثني، واختبار 

االإرتباط البس يط لبريسون الإختبار العالقة بني درجة تأ ثري هذه 

ة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي مبحافظة مطروح املعوقات من وهج

)مكتغري اتبع( وبني بعض خصائصهم املدروسة )مكتغريات مس تقةل(، 

وبني درجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث )مكتغري اتبع( 

س تخدام وبني بعض خصائصهم ا ملدروسة )مكتغريات مس تقةل(، وذكل ابإ

 . SPSSاحلاسب الآيل لربانمج احلزمة االإحصائية للعلوم االإجامتعية 

 وصف عينة البحث:

% من املبحوثني 74.2( أ ن  2أ ظهرت النتاجئ ابجلدول رمق )

العاملني يف االإرشاد الزراعي يقعوا يف الفئة العمرية املتوسطة والصغرية 

س نة(، مبعىن تواجد احليوية الاكفية دلهيم  11أ عامرمه عن )حيث تقل 

والاس تعداد اذلهين لتقبل اس تخدام تطبيق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف تأ دية أ عامهلم االإرشادية مبنطقة البحث، ويدمع هذا 

% مهنم مؤهلهم ادلرايس عايل مبعىن القدر الاكيف من 71.2التوجه أ ن 

ة الغالبة يف التخصص ادلرايس دلهيم هو الشعبة املعرفة، واكنت السم

ال أ ن 42.1العامة  %، ابلرمغ من قياهمم ابلعمل يف االإرشاد الزراعي اإ

%، واكنت وظيفة أ خصايئ 6.6النتاجئ تظهر ندرة هذا التخصص بيهنم 

% وبقية املبحوثني ما بني 75.1زراعي يه الوظيفة ال ساس ية بيهنم 

دا16.7مرشد زراعي  % 64.5%، وأ ن 4.2رة زراعية %، ومدرر اإ

ىل  3من املبحوثني يرتاوح جحم ُأسمه من  أ فراد، ويعترب نقص اخلربة  1اإ

% من املبحوثني وكذكل نقص اخلربة االإرشادية 14.2الزراعية دلى 

% عائق أ مام العمل يف االإرشاد الزراعي ميكن التغلب عليه 35.2دلى 

ل نشطة االإرشادية وحتفزيمه، ابلتدريب امليداين وتدعمي املشاركة دلهيم اب

% من العاملني يف االإرشاد الزراعي املبحوثني تواصلهم يويم 61.7وأ ن 

مع املس هتدفني من العمل االإرشادي مما يدل عىل الثقة املتوفرة بيهنم، 

% مهنم دلهيم ختوف من املشاركة يف املنظامت الرمسية، كام 73.3و

ض ملصادر املعلومات أ تضح أ ن هناك اخنفاض شديد دلهيم يف التعر 

% يقعوا يف الفئة متوسطة فعالية 43.4%، بيامن 43.3الزراعية 

 املشاركة يف أ نشطة االإرشاد الزراعي.

 النتاجئ البحثية ومناقش هتا:

أ واًل: حتديد درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي املبحوثني 

اعي مبنطقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزر

 البحث:

مت حتديد درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث من 

خالل )ثالثة اس تخدامات( متثلت يف: الاس تخدامات اخلاصة ابل هجزة 

ىل واش متلت ع Hard- wareواس تخدام املبحوث للمكوانت الصلبة 

( بنود، والاس تخدامات اخلاصة بربامج وتطبيقات حتررر النصوص ,)

Soft- ware ( بنود ، الاس تخدامات اخلاصة بربامج 1واش متلت عىل )

 ( بنود. 6وتطبيق التواصل الاجامتعي واالتصاالت واش متلت عىل )

حيث تراوح املدى النظري دلرجة اس تخدام املبحوثني لتكنولوجيا 

الت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث من املعلومات واالتصا

( درجة، وأ ظهرت النتاجئ البحثية أ ن املدى الفعيل املشاهد 51 –15)

للقمي الرمقية املعربة عن درجة أ س تخدام املبحوثني لتكنولوجيا املعلومات 

 – 26واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث بني )

 11.12درجة واحنراف معياري  ,45.3ايب ( درجة، مبتوسط حس1,

درجة، وبتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية النظرية املعربة عن درجة 

ىل ثالث فئات، حيث  أ س تخداهمم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإ

% من املبحوثني ذوى مس توى اس تخدام منخفض، بيامن 31.1تبني أ ن 
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%، 61.1س تخدام املتوسط بلغت نس بة املبحوثني ذوي مس توى الا

 (.3%، جدول )1.1واملرتفع  

يتضح من النتاجئ بذات اجلدول أ ن مس توى أ داء غالبية املبحوثني 

% يقعون يف فئيت منخفض ومتوسط درجة أ س تخدام املبحوثني 51.1

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة 

البحث، وهو ما يشري اإىل اخنفاض يف نس بة القرار اخلاص بتفضيل 

يا االتصال احلديثة من العاملني يف االإرشاد الزراعي املبحوثني لتكنولوج 

مبنطقة البحث، ووجود قصور يف قبول تكنولوجات االتصال احلديثة 

وهو ما يس تلزم من القامئني عىل اجلهات العليا أ ن يضعوا يف اعتبارمه 

عند ختطيطهم للربامج التدريبية الهادفة أ ن يوحضوا مدى ومزااي وفوائد 

ل يف توصيل املعلومات للزراع لزيداد قبوهلم تكنولوجيا االتصا

واس تخداهمم لها، وهذا يس توجب العمل مع املبحوثني حىت يمت تطورر 

دخال عدد من التقنيات احلديثة يف تكنولوجيا  الاس تخدام من خالل اإ

املعلومات واالتصاالت واليت تتوافق وتتالمئ  مع طبيعة اجملمتع البدوي 

 مبنطقة البحث. 

وانب اتخمتلفة دلرجة أ س تخدام املبحوثني لتكنولوجيا اس تعراض اجل

املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث من 

 خالل عرض النتاجئ التالية:

 :Hard- wareدرجة الاس تخدام اخلاصة ابل هجزة 

بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة أ س تخداهمم 

% من 36.7ابل هجزة اإىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن اخلاصة 

املبحوثني ذوى مس توى اس تخدام منخفض، بيامن بلغت نس بة املبحوثني 

%، 5.2%، واملرتفع 14.1ذوي مس توى الاس تخدام املتوسط 

 (4جدول )

ترتيب لل هجزة واملكوانت الصلبة طبقًا الس تخدامات املبحوثني 

  من العاملني يف االإرشاد الزراعي: 

( أ ن احلاسب الآيل يأ  ي يف 1أ وحضت النتاجئ الواردة ابجلدول )

مقدمة اس تخدام املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة 

البحث لتقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابل هجزة واس تخدام 

، بدرجة متوسطة قدرها Hard- wareاملبحوث للمكوانت الصلبة 

اس تخدام الطابعة بدرجة متوسطة   درجة(، ييل ذكل 3.21)

درجة(، حيث ررتبط يف العادة اس تخدام المكبيوتر  1,.2قدرها)

خراج النتاجئ ابس تخدام الطابعة، مث اي ي ثلثًا توفر الاكمريا الرمقية  ابإ

لتسجيل ال حداث فوتوغرافيًا من أ مه ال دوات االإرشادية حيث اكنت 

 اس تخدام الفاكس (، مث2.74الاس تجابة بدرجة متوسطة قدرها )

ىل توافر التليفون  2.63بدرجة متوسطة قدرها) درجة( وقد ررجع ذكل اإ

آةل الفاكس يف معظم االإدارات الزراعية ويه وس يةل سيعة  ال ريض وأ

ن اكن يف الوقت احلايل هناك عدد  لنقل التعلاميت وال وامر االإدارية، واإ

تنفيذ نفس املهام من الربامج وتطبيقات االإنرتنت اليت ميكن من خاللها 

ىل الفاكس والتليفون ال ريض، وتأ  ي لك من ال هجزة  دون احلاجة اإ

التالية مضن فئة ضعف الاس تخدام ومهنا أ هجزة العرض بدرجة متوسطة 

درجة(، حيث مت تزويد معظم املراكز االإرشادية هبا،  2.23قدرها)

ويأ  ي يف مؤخرة الاس تخدامات الضعيفة لك من املاحس الضويئ، 

 2.17بدرجة متوسطة قدرها ) GISكيبات االإنرتنت، واس تخدام وتر 

درجة( عىل الرتتيب. وقد يُعزى ذكل اإىل  2.15درجة،  2.14درجة، 

توفر برامج يف التليفوانت احلديثة احملموةل تؤدي نفس الغرض ابلنس بة 

مما يتيح التطبيق دون  GISللامحس الضويئ، وكذكل ابلنس بة الس تخدام 

ىل أ هجز   ة خاصة بذكل.احلاجة اإ

وتبني من تكل النتاجئ وقوع معظم الاس تخدامات يف الفئة 

املتوسطة الاس تخدام لتقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابل هجزة 

Hard- ware  حيث مت ترتيهبم اكلتايل: احلاسب الآيل، اس تخدام

الطابعة، الاكمريا الرمقية، الفاكس، بيامن تقع أ هجزة العرض، واملاحس 

يئ، وتركيبات االإنرتنت، يف الفئة ضعيفة الاس تخدام لتقنيات الضو

يقع يف ذيل اس تخدام واهامتم العاملني يف  GISاملعلومات، يف حني أ ن 

االإرشاد الزراعي ويُعزى ذكل اإىل عدم توفر التدريب  واملهارات الاكفية 

 واهجزة القياس واالإرتباط الوثيق بتوفر خدمة االإنرتنت. 

 -Softاخلاصة بربامج وتطبيقات حتررر النصوص درجة الاس تخدام  
ware: 

بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن دلرجة أ س تخداهمم 

ىل ثالث فئات، حيث تبني  اخلاصة بربامج وتطبيقات حتررر النصوص اإ

% من املبحوثني ذوى مس توى اس تخدام منخفض، بيامن 44.2أ ن 

%، ,.11الاس تخدام املتوسط بلغت نس بة املبحوثني ذوي مس توى 

 (6%، جدول )1.1واملرتفع  

ترتيب برامج وتطبيقات حتررر النصوص طبقًا الس تخدامات 

  املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي:

( أ ن اس تخدام برانمج وورد 7أ وحضت النتاجئ الواردة يف جدول )

اعي مبنطقة احتل املرتبة ال وىل يف اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزر

البحث لربامج وتطبيقات حتررر النصوص بدرجة متوسطة 

كس يل  3.41مقدارها) درجة(، ييل ذكل يف املرتبة الثانية برانمج اإ

درجة(، يف حني أ ن اس تخدامات  2.41بدرجة متوسطة مقدارها)

جاءت يف  Database، برانمج SPSSبرامج بوربوينت، برانمج 

درجة،  2.42متوسطة مقدارها)مؤخرة اس تخدام املبحوثني بدرجات 

 درجة( عىل الرتتيب.   1.47درجة،  2.11

ويتبني من تكل النتاجئ الاس تخدامات اخلاصة بربامج وتطبيقات 

كس يل، برانمج  حتررر النصوص أ ن أ س تخدام برانمج وورد، وبرانمج اإ

 SPSSبور بوينت يقعوا يف الفئة املتوسطة الاس تخدام، وأ ن برانمج 

يقع   Databaseفضة الاس تخدام، يف حني أ ن برانمج يقع يف الفئة منخ

يف ذيل اس تخدام واهامتم العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث 

ىل عدم توفر التدريب  واملهارات الاكفية دلى  وقد يعزى ذكل اإ

 املبحوثني وهو يعترب معوق ذو أ مهية مرتفعة.

جامتعي درجة الاس تخدام اخلاصة بربامج وتطبيقات التواصل الا
 :واالتصاالت
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بتصنيف املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث 

وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة أ س تخداهمم اخلاصة بربامج وتطبيقات 

ىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن  التواصل الاجامتعي واالتصاالت اإ

بلغت  % من املبحوثني ذوى مس توى اس تخدام منخفض، بيامن24.2

%، 47.1نس بة املبحوثني ذوي مس توى الاس تخدام املتوسط 

 (,%، جدول )3.,2واملرتفع  

ترتيب برامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي واالتصاالت طبقًا 

الس تخدامات املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة 

 البحث:

الاس تخدام ( اخلاصة بدرجة 5أ وحضت النتاجئ الواردة يف جدول )

لربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي واالتصاالت أ ن اس تخدام 

ماكملات احملمول احتل املرتبة ال وىل يف اس تخدام العاملني يف االإرشاد 

الزراعي مبنطقة البحث لربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي 

درجة( ييل ذكل يف املرتبة  4.1واالتصاالت بدرجة متوسطة مقدارها)

 5,.2اس تخداهمم حملراكت البحث بدرجة متوسطة مقدارها) الثانية

درجة(، يف حني أ ن اس تخدامات الربيد االإلكرتوين، مواقع التواصل 

الاجامتعي، الرسائل القصرية، املنتدايت العلمية،  جاءت اتلية يف 

اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث بدرجات متوسطة 

درجة( عىل  2.42درجة،  2.16ة، درج 2.67درجة،  7,.2)

 الرتتيب.

ويتبني من تكل النتاجئ أ ن أ س تخدام التليفون احملمول هو الوحيد 

يف الفئة املرتفعة الاس تخدام لتقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة 

بربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي واالتصاالت، يف حني أ ن حمراكت 

وين، ومواقع التواصل الاجامتعي، البحث واس تخدامات الربيد االإلكرت 

والرسائل القصرية، يقعوا يف الفئة املتوسطة الاس تخدام، واخرًيا  

 املنتدايت العلمية واليت تقع يف مؤخرة الفئة متوسطة الاس تخدام.

ثنيًا: حتديد درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي 

لعمل االإرشادي الزراعي مبنطقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا

 البحث.

مت حتديد درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة 

البحث من خالل )أ ربعة حماور( تعرب عن درجة تأ ثري هذه املعوقات 

املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية(،  حيث متثلت تكل احملاور يف: املعوقات

واملعوقات املرتبطة ابالإنرتنت، واملعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل 

 )الفنية(، واملعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري.

حيث تراوح املدى النظري دلرجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني 

مل يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الع

( درجة، وأ ظهرت ,11 –36االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث من )

النتاجئ البحثية املدى الفعيل املشاهد للقمي الرمقية النظرية املعربة عن 

درجة تأ ثري هذه املعوقات من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي 

 1.11,( درجة، مبتوسط حسايب ,11 – 66مبنطقة البحث بني )

درجة، وبتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي  14.12اف معياري درجة واحنر 

الرمقية املعربة عن درجة تأ ثري هذه املعوقات من وهجة نظر العاملني يف 

ىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن  االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث اإ

% من املبحوثني ررون يف هذه املعوقات أ هنا ذات مس توى تأ ثري ,.61

% من املبحوثني العاملني يف االإرشاد الزراعي 34.2متوسط، بيامن ررى 

مبنطقة البحث أ ن هذه املعوقات تقع يف مس توى التأ ثري املرتفع، جدول 

(11.) 

وتناولت ادلراسة هذه احملاور ال ربعة مرتبة وفقًا المهيهتا واليت 

تشلك معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من وهجة نظر 

 :د الزراعي بشئ من التفصيل عىل النحو التايلالعاملني يف االإرشا

 املعوقات املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية(: 

بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة تأ ثري املعوقات 

املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية(، من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد 

% من 11.1حيث تبني أ ن الزراعي مبنطقة البحث اإىل ثالث فئات، 

املبحوثني ررون يف هذه املعوقات أ هنا ذات مس توى تأ ثري متوسط، بيامن 

% من املبحوثني العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة 11.1ررى 

 (.11البحث أ ن هذه املعوقات تقع يف مس توى التأ ثري املرتفع، جدول )

تعرب عن  عبارات 11ومت تناول هذا النوع من املعوقات من خالل 

درجة تأ ثري وجود املعوق دلى املبحوثني من العاملني يف االإرشاد 

الزراعي مبنطقة البحث. وقد مت ترتيب هذه العبارة وفقًا الس تجاابت 

 (.12املبحوثني كام هو موحض ابجلدول )

يتضح من اجلدول أ ن أ مه البنود اليت تعرب عن املعوقات املرتبطة 

 حصلت عىل اس تجاابت عالية )مرتفعة ببيئة العمل )االإدارية(، واليت

التأ ثري( س تة عبارات: يه "عدم توافر اتخمصصات املالية لتوفري 

اخلدمات االإلكرتونية ابالإدارات الزراعية" بدرجة متوسطة قدرها 

درجة(، وتأ  ي ثنًيا عبارة "عدم ربط غالبية االإدارات الزراعية  2.56)

رجة(، وات ي بعد ذكل د 3,.2ابالإنرتنت"، بدرجة متوسطة قدرها )

عبارة "نقص تدريب العاملني يف االإرشاد الزراعي عىل اس تخدام 

االإنرتنت"، وكذكل عبارة "قصور التدريب عىل اس تخدام احلاسب 

درجة(، مث عبارة "عدم وجود  2.75الآيل"  بدرجة متوسطة قدرها )

حافز لتشجيع املرشدرن الزراعيني عىل تطبيق االإنرتنت يف العمل"، 

درجة(، مث عبارة عدم توافر ش بكة  2.77جة متوسطة قدرها )بدر 

لكرتونية بني االإدارات الزراعية بدرجة متوسطة قدرها )  درجة(. 2.17اإ

ويتضح كذكل أ ن هناك )أ ربعة عبارات( عىل مقياس تأ ثري املعوقات 

املرتبطة ابلبيئة االإدارية حصلت عىل اس تجاابت )متوسطة التأ ثري( هذه 

ةل الندوات وادلورات التدريبية يف جمال اس تخدام العبارات يه: "ق

أ دوات املعلوماتية يف جمال العمل االإرشادي"، بدرجة متوسطة قدرها 

درجة( مث "ضعف الوعي ابس تخدام أ دوات املعلوماتية يف  2.13)

درجة(، مث عبارة  ,1.5العمل االإرشادي"، بدرجة متوسطة قدرها )

اس تخدام أ دوات املعلومات"، بدرجة "عدم اهامتم االإدارة العليا بتأ ثري 

درجة(، وأ خرًيا عبارة "االإجراءات الروتينية  1.51متوسطة قدرها )

تؤخر العمل عىل اس تخدام أ دوات املعلوماتية يف جمال العمل 

 درجة(. 5,.1االإرشادي"، بدرجة متوسطة قدرها )
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مما يس تدعي رضورة ختصيص املوارد واتخمصصات املالية الالزمة 

خلدمات االإلكرتونية وربط االإدارات الزراعية ابالإنرتنت عىل لتوفري ا

مس توى حمافظة مطروح، والاهامتم بتدريب القامئنب ابلعمل يف 

االإرشادي الزراعي عىل اس تخدام االإنرتنت وكذكل االإرتقاء ابملس توايت 

التدريبية عىل اس تخدام احلاسب الآيل ووجود احلوافز املادية واملعنوية 

ع القامئني ابلعمل االإرشادي عىل تطبيق االإنرتنت يف الالزمة لتشجي

نتشار تطبيق تكنولوجيا االتصاالت وااتحهتا  العمل، خاصة مع اإ

ورضورة التغلب عىل ضعف الوعي ابس تخدام أ دوات املعلوماتية يف 

العمل االإرشادي بتمنية املكون املهاري البيري يف هجاز االإرشاد 

 الزراعي.

 رتنت:املعوقات املرتبطة ابالإن

بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة تأ ثري املعوقات 

املرتبطة ابالإنرتنت من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة 

ىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن  % من املبحوثني ررون 11.1البحث اإ

 %41.1يف هذه املعوقات أ هنا ذات مس توى تأ ثري متوسط، بيامن ررى 

من املبحوثني العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث أ ن هذه 

 (.13املعوقات تقع يف مس توى التأ ثري املرتفع، جدول )

عبارات تعرب عن  ,مت تناول هذا النوع من املعوقات من خالل 

درجة تأ ثري وجود املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت دلى املبحوثني من 

مبنطقة البحث. وقد مت ترتيب هذه  العاملني يف االإرشاد الزراعي

 (.14العبارات وفقًا الس تجاابت املبحوثني كام هو موحض ابجلدول )

( أ ن أ مه البنود اليت تعرب عن املعوقات 14ويتضح من اجلدول )

املرتبطة ابالإنرتنت، واليت حصلت عىل اس تجاابت عالية )مرتفعة 

لتليفوين ابالإنرتنت" ال مهيه( مخسة عبارات: يه "االإعامتد عىل االتصال ا

درجة(، وتأ  ي يف املرتبة الثانية عبارة،  2.53بدرجة متوسطة قدرها )

"عدم توافر خدمات االإنرتنت مباكن العمل"، بدرجة متوسطة قدرها 

درجة(، وات ي بعد ذكل يف الاس تجابة عىل عبارة "عدم توافر  1,.2)

ها خدمات االإنرتنت الالسليك )وأ ي فاي("، بدرجة متوسطة قدر 

درجة(، مث عبارة " ارتفاع تاكليف االإتصال ابالإنرتنت "، بدرجة  2.61)

درجة( مث "بطء سعة االإنرتنت مباكن معل  2.43متوسطة قدرها )

 درجة(. 2.35املرشدرن"، بدرجة متوسطة قدرها )

ويتضح كذكل أ ن هناك )ثالثة عبارات( عىل مقياس تأ ثري 

اس تجاابت )متوسطة التأ ثري( املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت، حصلت عىل 

يه: مث عبارة "انقطاع االإنرتنت ابس مترار عن ماكن العمل"، بدرجة 

درجة(، مث عبارة "عدم وجود تليفون محمول  2.11متوسطة قدرها )

تصال ابالإنرتنت"، بدرجة متوسطة قدرها ) درجة(  2.11حديث لالإ

وسطة قدرها وأ خرًيا " ندرة املواقع الزراعية عىل االإنرتنت"، بدرجة مت

 درجة(. 1.73)

آثر املعوقات املرتبطة  يتضح أ نه للتغلب عىل أ و التخفيف من أ

ابالإنرتنت واليت تعوق تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبحافظة 

مطروح هو: أ ن تقوم مدررية الزراعية  مبحافظة مطروح ابلعمل عىل 

يك الواي فاي، توفري نقاط االإنرتنت، وتوفري خدمات االإنرتنت الالسل

وأ ن تكون سعة االإنرتنت مباكن معل القامئني ابلعمل االإرشادي الزراعي 

مناس بة ينتفي عهنا صفة البطء أ و التقطيع، يف ظل توفر واخنفاض 

أ سعار االتصاالت للتليفوانت ال رضية املتوفرة ابلفعل مضن اماكانت 

واملتيرسة ابلفعل احملافظة واالإدارت الزراعية الامثنية والهواتف احملموةل 

دلى الغالبية العظمى من ال فراد العاملني يف االإرشاد الزراعي، حيث 

تصال ابالإنرتنت" من  اكن معوق "عدم وجود تليفون محمول حديث لالإ

املعوقات ذات الوزن املتوسط التأ ثري وذو ترتيب متأ خر من وهجة نظر 

احملمول يف  العاملني يف االإرشاد الزراعي حيث يعمتد الكثري مهنم عىل

التواصل مع مجهور املس هتدفني من البدو. وابلتايل تساعد تكنولوجيا 

االإتصاالت عىل توصيل املعلومات للمس هتدفني من الزراع البدو يف 

 الوقت واملاكن املناس بني.

 املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية(:

تأ ثري املعوقات بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة 

املرتبطة ابحلاسب الآيل من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي 

ىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن  % من املبحوثني 23.3مبنطقة البحث اإ

% 27.1ررون يف هذه املعوقات أ هنا ذات مس توى تأ ثري ضعيفة، 

% من 45.2ررون أ هنا تقع يف مس توى تأ ثري متوسط، بيامن ررى 

أ ن هذه املعوقات تقع يف مس توى التأ ثري املرتفع، جدول  املبحوثني

(11.)  

عبارة تعرب عن  11مت تناول هذا النوع من املعوقات من خالل 

درجة تأ ثري وجود املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية(، وفقًا 

الس تجاابت املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث. 

هذه العبارة وفقًا الس تجاابت املبحوثني كام هو موحض  وقد مت ترتيب

 (.16ابجلدول )

يتضح أ ن أ مه البنود اليت تعرب عن املعوقات املرتبطة ابحلاسب 

الآيل )الفنية(، واليت حصلت عىل اس تجاابت عالية )مرتفعة ال مهيه( 

س بعة عبارات: يه "نقص عدد أ هجزة احلاسب الآيل مباكن معل املرشد 

درجة(، وتأ  ي يف املرتبة الثانية  2.72بدرجة متوسطة قدرها )الزراعي" 

عبارة، "عدم حتديث الربامج احملمةل عىل أ هجزة احلاسب الآيل"، بدرجة 

درجة(، وات ي بعد ذكل يف الاس تجابة عىل  ,2.6متوسطة قدرها )

عبارة "عدم وجود صيانة ل هجزة احلاسب الآيل"، بدرجة متوسطة 

 عبارة "عدم وجود فين لصيانة احلاسب الآيل درجة(، مث 2.62قدرها )

درجة(، ييل ذكل  ,2.4ابالإدارة الزراعية"، بدرجة متوسطة قدرها )

عبارة "ضعف مس توى البنية التحتية الالزمة الس تخدام ال هجزة 

درجة(  2.43املعلوماتية يف العمل االإرشادي"، بدرجة متوسطة قدرها )

 2.35بدرجة متوسطة قدرها ) مث "عدم حتديث أ هجزة احلاسب الآيل"،

درجة(، مث عبارة " كرثة أ عطال أ هجزة احلاسب الآيل"، بدرجة متوسطة 

 درجة(.  ,2.3قدرها )

ويتضح كذكل أ ن هناك )أ ربعة عبارات( عىل مقياس تأ ثري املعوقات 

املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية(، حصلت عىل اس تجاابت )متوسطة 

قتصار عىل االإتصاالت الهاتفية يف تبادل التأ ثري( هذه العبارات يه: " الا

املعلومات يضعف الرتكزي عىل اس تخدام احلاسب الآيل"، بدرجة 
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درجة(، وييل ذكل عبارة "عدم تزويد أ هجزة  2.13متوسطة قدرها )

 2.13احلاسب الآيل باكمريات مشاهدة" بدرجة متوسطة قدرها )

ل جنبية احملمةل عىل درجة(، مث عبارة "صعوبة تعريب ال نظمة والربامج ا

درجة(، وأ خرًيا "سهوةل  1.64احلاسب" بدرجة متوسطة قدرها )

 درجة(. 1.61اخرتاق ش بكة االإنرتنت" بدرجة متوسطة قدرها )

ويتضح من هذه النتاجئ رضورة تزويد ماكن معل القامئني ابلعمل 

االإرشادي مبحافظة مطروح ابلبنية التحتية الالزمة الس تخدام ال هجزة 

وماتية يف العمل االإرشادي واملمتثةل يف املفردات التالية أ عداد اكفية املعل

من أ هجزة احلاسب الآيل احلديثة املزودة باكمريات مشاهدة وحتدرهثا 

ابس مترار بربامج التشغيل املناس بة، وال دوات الفنية املناس بة لصيانة 

 املكوانت السابقة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتيسري

اس تخدام هذه ال دوات من خالل التدريب وتمنية املهارات للقامئني 

 ابلعمل االإرشادي مبحافظة مطروح. 

 املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري:

بتصنيف املبحوثني وفقًا للقمي الرمقية املعربة عن درجة تأ ثري املعوقات 

راعي املرتبطة ابلعنرص البيري من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الز 

ىل ثالث فئات، حيث تبني أ ن  % من املبحوثني ,.11مبنطقة البحث اإ

% 37.1ررون يف هذه املعوقات أ هنا ذات مس توى تأ ثري ضعيفة، 

% من 11.7ررون أ هنا تقع يف مس توى تأ ثري متوسط، بيامن ررى 

املبحوثني العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث أ ن هذه املعوقات 

 (.17تأ ثري املرتفع، جدول )تقع يف مس توى ال 

عبارات تعرب عن  7ومت تناول هذا النوع من املعوقات من خالل 

درجة تأ ثري وجود املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري، وفقًا الس تجاابت 

املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث. وقد مت 

ام هو موحض ابجلدول ترتيب هذه العبارة وفقًا الس تجاابت املبحوثني ك

(1,.) 

حيث أ ن أ مه البنود اليت تعرب عن املعوقات املرتبطة ابلعنرص 

البيري، واليت حصلت عىل اس تجاابت عالية )متوسطة ال مهيه( س تة 

عبارات: يه "خوف بعض العاملني من املساءةل وزايدة ال عباء 

ة، " درجة(، ويف املرتبة الثاني 2.2الوظيفية" بدرجة متوسطة قدرها )

ضعف اللغة االإجنلزيية دلى غالبية املرشدرن الزراعيني لالإطالع عىل 

درجة(،  2.13املواقع الزراعية ال جنبية "، بدرجة متوسطة قدرها )

وات ي ثلثًا الاس تجابة عىل عبارة "الاعامتد عىل اخلربات الشخصية يف 

درجة(، مث  ,,.1احلصول عىل املعلومات"،  بدرجة متوسطة قدرها )

ارة "عدم رغبة بعض العاملني يف االإرشاد الزراعي يف التغيري"، عب

درجة(، وييل ذكل عبارة " اخنفاض  1,.1بدرجة متوسطة قدرها )

املس توى التعلميي للعاملني يف االإرشاد الزراعي"، بدرجة متوسطة قدرها 

درجة(، مث أ خرًيا عبارة " قةل ثقة بعض العاملني يف جمال العمل  4,.1)

آيل " بدرجة متوسطة قدرها االإرشادي  ابس تخدام أ هجزة احلاسب ال

 درجة(.  1.74)

وأ ن هناك )عبارة واحدة(، حصلت عىل اس تجاابت )ضعيفة 

التأ ثري( يه: " غري مقتنع بتأ ثري االإنرتنت يف العمل االإرشادي الزراعي"، 

 درجة(. 1.31بدرجة متوسطة قدرها )

الزراعي مبنطقة يتضح من هذه النتاجئ أ ن العاملني يف االإرشاد 

البحث يف حاجة رضورية للتغلب عىل املعوقات املرتبطة ابلعنرص 

البيري يف اس تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل 

تكورن اجتاهات اإجيابية حنو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث 

تعديل اجلانب الشعوري واذلي يصاحبة خوف بعض العاملني من 

ايدة ال عباء الوظيفية نتيجة لك جديد وذكل عن طريق املساءةل وز

دخالها وزايدة الثقة فهيا  زايدة املعلومات عن الوسائل التكنولوجية املراد اإ

يف جمال العمل االإرشادي، وتمنية اجلانب املعريف بزايدة املهارات اللغوية 

طالع  لعالج ضعف اللغة االإجنلزيية دلى غالبية املرشدرن الزراعيني لالإ

عىل املواقع الزراعية ال جنبية وكذكل زايدة املواقع الزراعية العربية 

وزايدة الاعامتد عىل الش بكة ادلولية يف احلصول عىل املعلومات. 

وحتقيق ذكل يقلل من املهام الوظيفية للمرشد اليت تعمتد عىل املدخل 

الفويق، ويؤدي يف الوقت نفسه اإىل زايدة الاعامتد عىل مدخل حل 

ة أ ي التحول اإىل املهام الوظيفية للمرشد الزراعي اليت تتطلب املشلك

ختيار البدائل املناس بة حللها  مساعدة الزراع عىل حتديد املشالكت واإ

ترتيب معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقًا 

 دلرجة تأ ثريها:

أ ظهرت النتاجئ أ نه ميكن ترتيب معوقات تطبيق تكنولوجيا 

االتصاالت وفقًا دلرجة تأ ثريها من وهجة نظر املبحوثني املعلومات و 

العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث ووفقًا لدلرجة املتوسطة عىل 

النحو التايل: املعوقات املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية( يف الرتتيب ال ول 

ت درجة(، يلهيا املعوقات املرتبطة ابالإنرتن 2.11بدرجة متوسطة قدرها )

درجة( ويأ  ي يف الرتتيب الثالث  2.41بدرجة متوسطة قدرها )

املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية( بدرجة متوسطة قدرها 

درجة(، ويأ  ي يف الرتتيب الرابع املعوقات املرتبطة ابلعنرص  2.26)

 (.15درجة(، جدول ) 1.61البيري بدرجة متوسطة قدرها )

االإدارة العليا الواحض يف اإماكنية يتضح من اجلدول السابق دور 

التغلب عىل املعوقات املرتبطة ببيئة العمل، وكذكل ضعف توافر املوارد 

املمتثل يف املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت، واملعوقات املرتبطة ابحلاسب 

الآيل، وكذكل ضعف الهيلك التنظميي جلهاز االإرشاد الزراعي والواحض 

 البيري. وبشلك عام يتضح أ ن مجيع يف املعوقات املرتبطة ابلعنرص

احملاور جممتعة تعترب من معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من وهجة نظر العاملني يف االإرشاد الزراعي مبحافظة 

 T(، وقمية 1.11مطروح، حيث أ ن مس توى املعنوية يساوي )

(One-Sample T Test) ( أ قل من 62.166احملسوبة تساوي )

وهو ما يؤكد عىل تأ ثري أ ن تدفع االإدارة العليا واجلهات  اجلدولية. Tقمية 

املنظمة للعملية االإرشادية مبحافظة مطروح حنو الاس تجابة والتكيف مع 

متطلبات البيئة الصحراوية واجملمتعات البدوية وزايدة القدرة عىل 

داراهتا اليت تنتير عىل طول املراك ز التنس يق بني أ قساهما اتخمتلفة واإ
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وبني املنظامت الزراعية املوجودة ابملنطقة واملمتثةل يف اجلامعات واملراكز 

البحثية وبعضها من خالل توفر ش باكت االتصاالت احلديثة وربط 

احلواسب مع بعضها بش بكة متاكمةل. حيث أ ن تطبيق مفهوم وأ ساليب 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مطروح هل طبيعة خاصة حىت 

ب التطور جتنًبا الحامتالت العزةل والتخلف عن مواكبة عرص يلحق برك

   املعلوماتية.

ثلثًا: دراسة العالقة الارتباطية بني درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد 

الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي 

 مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

بني درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد  للتعرف عىل العالقة

الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي 

مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة مت وضع عيرة فروض احصائية 

( تشرتك يف النص التايل: "ال توجد عالقة معنوية بني 11 -1)من 

اعي لتكنولوجيا املعلومات درجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد الزر

واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم 

املدروسة"، ويه: السن، واحلاةل التعلميية، وعدد أ فراد ال سة، واخلربة 

الزراعية، واخلربة االإرشادية، والتواصل مع املزارعني، واملشاركة 

ية، والتعرض ملصادر الاجامتعية التطوعية، وعضوية املنظامت الرمس 

 املعلومات الزراعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية.

رتباطية طردية عند مس توى  أ وحضت النتاجئ وجود عالقة اإ

( بني درجة أ س تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا 1.11)

املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث ولك 

ن املتغريات املس تقةل التالية: احلاةل التعلميية، واخلربة الزراعية، م

املشاركة الاجامتعية التطوعية، وعضوية املنظامت الرمسية، والتعرض 

 .ملصادر املعلومات الزراعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية

رتباطية عكس ية عند مس توى ) ( بني درجة 1.11ووجود عالقة اإ

العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات أ س تخدام 

واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث ومتغريرن هام: 

 السن، والتواصل مع املزارعني.

وأ وحضت النتاجئ أ نه ال توجد عالقة معنوية بني درجة أ س تخدام 

ت يف العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وبني املتغريات املس تقةل التالية: 

 عدد أ فراد ال سة، اخلربة االإرشادية.

وبناًءا عىل تكل النتاجئ  ميكن رفض الفروض الاحصائية أ رقام 

( وقبول الفروض البديةل 11(،)5(، ),(،)7(،)6(، )4(،)2(،)1)

( املتعلقة 1(، )3وض الاحصائية )هلم، يف حني الميكن رفض ابيق الفر 

بتحديد العالقة بني درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة 

 البحث وخصائصهم املدروسة".

رابًعا: دراسة العالقة الارتباطية بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق 

الإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العاملني يف ا

 العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث وخصائصهم املدروسة.

للتعرف عىل العالقة بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف 

االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي 

صهم املدروسة مت وضع أ حد عير فرض الزراعي مبنطقة البحث وخصائ 

( تشرتك يف النص التايل: "ال توجد عالقة 21 -11احصايئ )من 

معنوية بني درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة 

حلاةل التعلميية، وعدد البحث وخصائصهم املدروسة "، ويه: السن، وا

أ فراد ال سة، واخلربة الزراعية، واخلربة االإرشادية، والتواصل مع 

املزارعني، واملشاركة الاجامتعية التطوعية، وعضوية املنظامت الرمسية، 

والتعرض ملصادر املعلومات الزراعية، وفعالية املشاركة يف ال نشطة 

اد الزراعي لتكنولوجيا االإرشادية، درجة اس تخدام العاملني يف االإرش

 املعلومات واالتصاالت.

رتباطية عكس ية 21تبني من النتاجئ ابجلدول رمق ) ( وجود عالقة اإ

( بني درجة تأ ثري هذه املعوقات من وهجة نظر 1.11عند مس توى )

املبحوثني ومتغرياهتم املس تقةل التالية: السن، واخلربة االإرشادية، 

رتباطية عكس ية عند مس توى والتواصل مع املزارعني. ووجود عال قة اإ

( بني درجة تأ ثري هذه املعوقات من وهجة نظر املبحوثني ومتغري 1.11)

 عدد أ فراد ال سة.

رتباطية طردية عند مس توى ) ( بني درجة 1.11ووجود عالقة اإ

تأ ثري هذه املعوقات من املبحوثني ومتغرياهتم املس تقةل التالية: التعرض 

، وفعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية، ملصادر املعلومات الزراعية

ودرجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت.

وأ وحضت النتاجئ أ نه ال توجد عالقة معنوية بني درجة تأ ثري هذه 

املعوقات من وهجة نظر املبحوثني وبني متغرياهتم املس تقةل التالية: احلاةل 

ة، واخلربة الزراعية، واملشاركة الاجامتعية التطوعية، وعضوية التعلميي

 املنظامت الرمسية.

وبناًءا عىل تكل النتاجئ  ميكن رفض الفروض الاحصائية أ رقام 

(، وقبول الفروض 21(، )21(، )15(،)16(، )11(،)13(،)11)

(، 12البديةل هلم، يف حني الميكن رفض ابيق الفروض الاحصائية )

( املتعلقة بتحديد العالقة بني درجة تأ ثري هذه ,1) (،17(، )14)

 املعوقات املبحوثني وخصائصهم املدروسة".

 التوصيات:

رضورة دمع االإدارة العليا الواسع واملمتثل يف تذليل معوقات تطبيق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي مبحافظة مطروح، 

 وذكل عىل ثالثة حماور: 

احملور ال ول: توافر اتخمصصات املالية للتأ سيس للخدمات 

 االإلكرتونية ابالإدارات الزراعية والربط بيهنا عىل مس توى احملافظة. 
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 احملور الثاين: دمع النظام االإرشادي ابحملافظة بأ دوات قياس ية عامة.

احملور الثالث: دمع القدرات الوظيفية للقامئني ابلعمل االإرشادي 

 بأ دوات خشصية.ابحملافظة 

 يمت تنفيذ هذه احملاور من خالل:

ال دوات القياس ية العامة أ و البنية التحتية الالزمة الس تخدام  

ال هجزة املعلوماتية يف العمل االإرشادي واملمتثةل يف املفردات التالية أ عداد 

اكفية من أ هجزة احلاسب الآيل احلديثة املزودة باكمريات مشاهدة 

بربامج التشغيل املناس بة وتعريب ال نظمة والربامج  وحتدرهثا ابس مترار

ال جنبية احملمةل عىل احلاسب، وال دوات الفنية املناس بة لصيانة 

 املكوانت السابقة.

ال دوات الشخصية واملمتثةل يف الاهامتم بتدريب القامئنب ابلعمل يف  

االإرشاد الزراعي عىل اس تخدام االإنرتنت وكذكل االإرتقاء ابملس توايت 

التدريبية عىل اس تخدام احلاسب الآيل ووجود احلوافز املادية واملعنوية 

الالزمة لتشجيع القامئني ابلعمل االإرشادي عىل تطبيق االإنرتنت يف 

العمل، ورضورة التغلب ضعف الوعي ابس تخدام أ دوات املعلوماتية يف 

العمل االإرشادي بتمنية املكون املهاري البيري يف هجاز االإرشاد 

 ي.الزراع

العمل عىل توفري نقاط االإنرتنت وابلرسعات املناس بة، وتوفري  

خدمات االإنرتنت الالسليك واملواقع العربية الزراعية عىل ش بكة 

االإنرتنت، يف ظل توفر تطبيق تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

واخنفاض أ سعار االتصاالت للتليفوانت ال رضية والهواتف احملموةل، 

آثر والتغلب واماكنية ادلخول  من خاللها عىل االإنرتنت للتخفيف من أ

عىل هذه املعوقات لتطبيق واس تخدامات تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت.

 املراجع

(، " الزراعة وجممتع املعلومات، تعمل االإنرتنت مع أ مه 2111العبد، معر، )

 املواقع الزراعية"، دار الكتب العلمية للنير والتوزيع، القاهرة. 

(، "االإبتاكر 2112لس الاقتـصادي والاجمتـاعي لل مـم املتحدة، )اجمل

والبحث ونقل التكنولوجيا حتقيقًا للمنفعة املتبادةل، وتنظمي املشاريع 

والتمنية القامئة عىل التعاون يف جممتع املعلومات"، تقررر ال مني العام لل مم 

لوجيا ل غراض املتحدة، اللجنة العلمية املعنية بتسخري العمل والتكنو 

 التمنية، جنيف.

(، "اس تخدام العاملني 2121جاد، معمر جابر، ومسر جامل، شعري، )

االإرشاديني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي يف 

 (. 4(، عدد)42حمافظة املنوفية"، االإسكندرية للتبادل العلمي، جمدل)

(، " املعلومات 2111شاكر، محمد حامد زيك، ومحمد حسن، قامس، )

والبياانت اليت حيتاهجا املتعاملون عىل ش بكة االتصال االإلكرتونية بني 

البحث واالإرشاد"، املؤمتر العلمي الثاين مس تقبل التمنية الزراعية 

 يوليو. 1-3واجملمتعية عىل ترعة السالم بسيناء، العريش 

ين بني (،"االإرشاد الزراعي االإلكرتو2111عبد الواحد، منصور أ محد، )

 الواقع والتطبيق"، املكتب العريب للمعارف، القاهرة.

رشاد 2117عبد الواحد، منصور أ محد، ) (، " دراسة مس تقبلية لالإ

الزراعي االإلكرتوين يف مرص"، رساةل دكتوراة، قسم اجملمتع الريفي 

 واالإرشاد الزراعي، لكية الزراعة، جامعة أ س يوط.

( " النوتة 2121ختاذ القرار، )حمافظة مطروح، مركز املعلومات ودمع اإ 

 املعلوماتية حملافظة مطروح"، حمافظة مطروح.

(، " بيان بأ عداد العاملني يف االإرشاد 2122مدررية الزراعة مبطروح، )

 الزراعي " بياانت غري منشورة، حمافظة مطروح.
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 عاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث بيان شامةل وعينة البحث من ال :1جدول 

 العينة الشامةل املركز م العينة الشامةل املركز م

 6 5 العلمني 1 17 3, ادليوان العام 1

 1 7 النجيةل 6 17 21 مطروح 2

 6 5 براين والسلوم 7 14 21 امحلام 3

 , 12 س يوة , 7 11 الضبعة 4

 121 171 االإجاميل 

 . 2122املصدر: مجعت وحسبت من بياانت مدررية الزراعة مبطروح، 
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 وفقًا خلصائصهم املدروسة مبنطقة البحث من العاملني يف االإرشاد الزراعي توزيع املبحوثني :2جدول 

 % 121 =ن  اخلصائص الشخصية املدروسة % 121 =ن اخلصائص الشخصية املدروسة

 درجة التعلمي -2 السن -1

 5.,2 31 متوسط دبلوم 3.,2 34 س نة  41من أ قل

 63.6 77 جامعي 41.5 11 س نة ( 11 -  41)

 6.6 , ماجس تري فأ كرث ,.21 31 س نة ( 61 -  11)

 التخصص ادلرايس -3

 6.6 , هندسة زراعية 42.1 11 شعبة عامة

رشاد زراعي  5.5 12 تكنولوجيا أ غذية 6.6 , اإ

 4.1 1 زراعة حصراوية 5.1 11 اس تصالح أ رايض

نتاج حيواين 16.1 21 بساتني  4.1 1 اإ

 عدد أ فراد ال سة -5 الوظيفة -4

 11.5 13 أ فراد( 3 من )أ قل 16.7 21 مرشد زراعي

 64.5 ,7 أ فراد( 6 -3) 75.1 51 أ خصايئ زراعي

دارة زراعية  24.2 25 افراد فأ كرث( 6 ) 4.2 1 مدرر اإ

 اخلربة االإرشادية -7 اخلربة الزراعية -6

 35.2 47 س نوات  11من  أ قل 14.2 61 س نة  11من  أ قل

 31.1 36 س نة ( 21 -  11) 33.3 41 س نة ( 31 -  11)

 ,.31 37 س نة فأ كرث( 21) 12.1 11 س نة فأ كرث( 31)

 عضوية املنظامت الرمسية -9 التواصل مع املزارعني -8

 73.3 ,, درجة( , من )أ قل منخفض 61.7 74 يوميًا

 22.1 27 درجة( 11  -,) متوسط ,.11 13 اس بوعًيا

 4.2 1 فأ كرث( درجة  11) مرتفع ,.11 13 شهرايً 

    16.7 21 مومسًيا

 فعالية املشاركة يف أ نشطة االإرشاد الزراعي -11 التعرض ملصادر املعلومات الزراعية -11

 3.,3 46 درجة( 7منخفضة )أ قل من  43.4 12 درجة( 25منخفض ) أ قل من 

 43.4 12 درجة( 11-7متوسطة ) 31.6 ,3 درجة( 37-25متوسط )

 3.,1 22 درجة فأ كرث( 11مرتفعة )  21.1 31 درجة فأ كرث( 37مرتفع )

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 توزيع املبحوثني وفقًا دلرجة أ س تخداهمم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي مبنطقة البحث :3جدول 

 % عدد املعلومات واالتصاالتدرجة أ س تخدام تكنولوجيا 

 31.1 42 درجة( 41منخفضة )أ قل من

 61.1 72 درجة( 71-41متوسطة )

 1.1 6 درجة فأ كرث( 71مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث
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 توزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة الاس تخدام اخلاصة ابل هجزة  :4جدول 

 % عدد Hard- wareدرجة الاس تخدام اخلاصة ابل هجزة 

 36.7 44 درجة( 15منخفضة )أ قل من

 14.1 61 درجة( 31-15متوسطة )

 5.2 11 درجة فأ كرث( 31مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 -Hardةتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة اس تخداهمم لتقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابل هجز  :1جدول 

ware 

 م
ال هجزة واملكوانت 

 الصلبة

درجة  ضعيف جًدا ضعيف متوسط عايل عايل جًدا

 متوسطة

فئة درجة 

 الاس تخدام
 الرتتيب

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 1 متوسطة 3.21 6.6 , 5.2 11 41.1 ,4 41.1 ,4 4.2 1 احلاسب الآيل 1

 7 ضعيفة 2.14 ,.21 31 37.1 41 34.2 41 1.7 2 ,.1 1 تركيبات االإنرتنت 2

 2 متوسطة 1,.2 12.1 11 26.7 32 32.2 35 21.1 31 3.3 4 الطابعة 3

 6 ضعيفة 2.17 ,.21 31 11.1 61 12.1 11 4.2 1 7.1 5 املاحس الضويئ 4

 3 متوسطة 2.74 31.7 ,3 ,.1 7 34.2 41 13.3 16 11.1 ,1 الاكمريا الرمقية 1

 1 ضعيفة 2.23 42.1 11 16.1 21 15.2 23 3.,1 22 3.3 4 أ هجزة العرض 6

 4 متوسطة 2.63 34.1 41 14.1 17 17.1 21 23.3 ,2 ,.11 13 الفاكس 7

, GIS 1 4.2 11 ,.3 31 25.2 11 5.2 15 45.2 2.15 ضعيفة , 

  املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 Soft- wareتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة الاس تخدام اخلاصة بربامج وتطبيقات حتررر النصوص   :جدول 

 % عدد درجة الاس تخدام اخلاصة بربامج وتطبيقات  حتررر النصوص

 44.2 13 درجة( 12منخفضة )أ قل من

 ,.11 61 درجة( ,1-12متوسطة )

 1.1 6 درجة فأ كرث( ,1) مرتفعة 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 -Softتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة اس تخداهمم لتقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة بربامج :7جدول 

ware 

برامج وتطبيق حتررر  م

 النصوص

درجة  ضعيف جًدا ضعيف متوسط عايل عايل جًدا

 متوسطة

فئة درجة 

 الاس تخدام

 الرتتيب

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 1 متوسطة 3.41 1.1 1 7.1 5 45.2 15 33.3 41 11.1 12 برانمج وورد 1

 3 متوسطة 2.42 ,.21 21 31.1 42 25.2 31 ,.11 13 4.2 1 برانمج بوربوينت 2

 4 ضعيفة SPSS 4 3.3 7 1., 15 11., 46 3,.3 44 36.7 2.11برانمج  3

كس يل 4  2 متوسطة 2.41 26.7 32 31.7 ,3 16.7 21 21.1 24 1.1 6 برانمج اإ

1 Database 1 1.1 1 1.1 6 1.1 44 36.7 71 1,.3 1.47 1 ضعيفة 

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث
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توزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة الاس تخدام اخلاصة بربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي   :,جدول 

 واالتصاالت

 % عدد درجة الاس تخدام اخلاصة بربامج االإنرتنت واالتصاالت

 24.2 25 درجة( 14منخفضة )أ قل من

 47.1 17 درجة( 22-14متوسطة )

 3.,2 34 درجة فأ كرث( 22فعة ) مرت

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 تتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا دلرجة اس تخداهمم لربامج وتطبيقات التواصل الاجامتعي واالتصاال :5جدول 

 م
برامج وتطبيقات التواصل 

 الاجامتعي

درجة  ضعيف جًدا ضعيف متوسط عايل عايل جًدا

 متوسطة

فئة درجة 

 الاس تخدام
 الرتتيب

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 2 متوسطة 5,.2 4.2 1 33.3 41 33.3 41 27.1 33 1.7 2 حمراكت البحث 1

 6 متوسطة 2.42 15.2 23 31.1 36 41.1 ,4 ,.11 13 1.1 1 املنتدايت العلمية 2

 4 متوسطة 2.67 24.2 25 11.1 ,1 31.1 42 ,.21 21 1.1 6 مواقع التواصل 3

 3 متوسطة 7,.2 15.2 23 ,.11 15 41.1 ,4 5.2 11 ,.11 15 الربيد االإلكرتوين 4

 1 متوسطة 2.16 31.1 36 3.3 4 3.,4 ,1 16.7 21 1.7 2 الرسائل القصرية 1

 1 مرتفعة 4.1 1.1 1 1.1 1 ,.31 43 3.,1 22 ,.41 11 ماكملات احملمول 6

  املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 توزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا لتأ ثري املعوقات من وهجة نظرمه :11جدول 

 % عدد درجة تأ ثري املعوق

 1.1 1 درجة( 61ضعيفة )أ قل من

 ,.61 75 درجة( 4,-61متوسطة )

 34.2 41 درجة فأ كرث( 4,مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 من وهجة نظرمه عوقات املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية(توزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا لتأ ثري امل :11جدول 

 % عدد املعوقات املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية( درجة تأ ثري

 1.1 1 درجة( 17ضعيفة )أ قل من

 11.1 61 درجة( 24-17متوسطة )

 11.1 61 درجة فأ كرث( 24مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث
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 العمل )االإدارية( وفقًا الس تجاابت املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحثترتيب عبارات املعوقات املرتبطة ببيئة  :12جدول 

 املعوقات

 درجة تأ ثري وجود املعوق
ادلرجة 

 املتوسطة

درجة 

 التأ ثري

ترتيب 

 التأ ثري
 ضعيفة متوسطة مرتفعة

 % تكرار % تكرار % تكرار

اخلدمات االإلكرتونية عدم توافر اتخمصصات املالية لتوفري 

 ابالإدارات الزراعية.
 1 مرتفعة 2.56 1.1 1 4.2 1 ,.51 111

 2 مرتفعة 3,.2 1.1 1 16.7 21 3.3, 111 عدم ربط غالبية االإدارات الزراعية ابالإنرتنت.

نقص تدريب العاملني يف االإرشاد الزراعي عىل اس تخدام 

 االإنرتنت.
 3 مرتفعة 2.75 1.1 1 ,.21 21 75.2 51

 4 مرتفعة 2.75 1.1 1 ,.21 21 75.2 51 قصور التدريب عىل اس تخدام احلاسب الآيل.

عدم وجود حافز لتشجيع املرشدرن الزراعيني عىل تطبيق 

 االإنرتنت يف العمل.
 1 مرتفعة 2.77 1.1 1 23.3 ,2 76.6 52

لكرتونية بني االإدارات الزراعية.  6 مرتفعة ,2.1 15.2 23 4.2 1 76.6 52 عدم توافر ش بكة اإ

قةل الندوات وادلورات التدريبية يف جمال اس تخدام أ دوات 

 املعلوماتية يف جمال العمل االإرشادي.
 7 متوسطة 2.13 ,.31 43 11.1 ,1 45.2 15

ضعف الوعي ابس تخدام أ دوات املعلوماتية يف العمل 

 االإرشادي.
 , متوسطة ,1.5 41.1 ,4 21.7 26 3.,3 46

 5 متوسطة 1.51 12.1 63 4.2 1 43.3 12 العليا بتأ ثري اس تخدام أ دوات املعلومات.عدم اهامتم االإدارة 

االإجراءات الروتينية تؤخر العمل عىل اس تخدام أ دوات 

 املعلوماتية يف جمال العمل االإرشادي.
 11 متوسطة 5,.1 ,.41 11 15.2 23 31.1 42

  املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 من وهجة نظرمه املعوقات املرتبطة ابالإنرتنتتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا لتأ ثري  :13جدول 

 % عدد درجة تأ ثري املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت

 1.1 1 درجة( 13ضعيفة )أ قل من

 11.1 66 درجة( 15-13متوسطة )

 41.1 14 درجة فأ كرث( 15مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 ملصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحثا

 ترتيب عبارات املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت وفقًا الس تجاابت املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث :14جدول 

 املعوقات

 درجة تأ ثري وجود املعوق
ادلرجة 

 املتوسطة

درجة 

 التأ ثري

ترتيب 

 التأ ثري
 ضعيفة متوسطة مرتفعة

 % تكرار % تكرار % تكرار

 1 مرتفعة 2.53 1.1 1 6.7 , 53.3 112 االإعامتد عىل االتصال التليفوين ابالإنرتنت.

 2 مرتفعة 1,.2 1.1 1 14.2 17 1.1, 113 عدم توافر خدمات االإنرتنت مباكن العمل.

 3 مرتفعة 2.61 17.1 21 4.2 1 3.,7 54 عدم توافر خدمات االإنرتنت الالسليك )وأ ي فاي(

 4 مرتفعة 2.43 15.2 23 3.,1 22 62.1 71 ارتفاع تاكليف االإتصال ابالإنرتنت.

 1 مرتفعة 2.35 15.2 23 22.1 27 3.,1 71 بطء سعة االإنرتنت مباكن معل املرشدرن.

 6 متوسطة 2.11 37.1 41 11.1 ,1 47.1 17 انقطاع االإنرتنت ابس مترار عن ماكن العمل.

تصال ابالإنرتنت.  7 متوسطة 2.11 47.1 17 1.1 6 47.1 17 عدم وجود محمول حديث لالإ

 , متوسطة 1.73 11.1 66 16.7 21 3.,2 34 ندرة املواقع الزراعية عىل االإنرتنت.
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 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 من وهجة نظرمه املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية(توزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا لتأ ثري  :11جدول 

آيل )الفنية(  % عدد درجة تأ ثري املعوقات املرتبطة ابحلاسب ال

 23.3 ,2 درجة( ,1ضعيفة )أ قل من

 27.1 33 درجة( 26-,1متوسطة )

 45.2 15 درجة فأ كرث( 26مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 ترتيب عبارات املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية( وفقًا الس تجاابت املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث :16جدول 

 املعوقات

 درجة تأ ثري وجود املعوق
 ادلرجة

 املتوسطة

درجة 

 التأ ثري

ترتيب 

 التأ ثري
 ضعيفة متوسطة مرتفعة

 % تكرار % تكرار % تكرار

 1 مرتفعة 2.72 1.1 1 27.1 33 72.1 7, نقص عدد أ هجزة احلاسب الآيل مباكن معل املرشد.

 2 مرتفعة ,2.6 4.2 1 23.3 ,2 72.1 7, عدم حتديث الربامج عىل أ هجزة احلاسب الآيل.

 3 مرتفعة 2.62 4.2 1 31.1 36 ,.61 75 وجود صيانة ل هجزة احلاسب الآيل. عدم

 4 مرتفعة ,2.4 14.2 17 23.3 ,2 62.1 71 عدم وجود فين لصيانة احلاسب الآيل ابالإدارة الزراعية.

ضعف مس توى البنية التحتية الالزمة الس تخدام ال هجزة املعلوماتية يف 

 العمل االإرشادي.
 1 مرتفعة 2.43 1.1 1 16.7 ,6 43.3 12

 6 مرتفعة 2.35 3.,2 34 4.2 1 67.1 1, عدم حتديث أ هجزة احلاسب الآيل.

 7 مرتفعة ,2.3 14.2 17 34.2 41 11.6 62 كرثة أ عطال أ هجزة احلاسب الآيل.

الاقتصار عىل االإتصاالت الهاتفية يف تبادل املعلومات يضعف الرتكزي عىل 

 اس تخدام احلاسب الآيل.
 , متوسطة 2.13 41.7 11 4.2 1 14.1 61

 5 متوسطة 2.13 44.2 13 3., 11 47.1 17 عدم تزويد أ هجزة احلاسب الآيل باكمريات مشاهدة.

 11 متوسطة 1.64 ,.61 75 4.2 1 31.1 36 صعوبة تعريب ال نظمة والربامج احملمةل عىل احلاسب

 11 متوسطة 1.61 67.1 1, 4.2 1 3.,2 34 سهوةل اخرتاق ش بكة االإنرتنت

  املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 من وهجة نظرمه املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيريتوزيع املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي مبنطقة البحث وفقًا لتأ ثري  :17جدول 

 % عدد درجة تأ ثري املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري

 ,.11 61 درجة( 12ضعيفة )أ قل من

 37.1 41 درجة( 17-12متوسطة )

 11.7 14 درجة فأ كرث( 17مرتفعة ) 

 111 121 الاجاميل

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث
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 مبنطقة البحث ترتيب عبارات املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري وفقًا الس تجاابت املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي :,1جدول 

 املعوقات

 درجة تأ ثري وجود املعوق
ادلرجة 

 املتوسطة

درجة 

 التأ ثري
 منخفضة متوسطة مرتفعة الرتتيب

 % تكرار % تكرار % تكرار

 1 متوسطة 2.21 ,.11 13 4.,1 71 ,.31 37 خوف بعض العاملني من املساءةل وزايدة أ عباء الوظيفة.

طالع عىل ضعف اللغة االإجنلزيية دلى  غالبية املرشدرن الزراعيني لالإ

 املواقع الزراعية ال جنبية.
 2 متوسطة 2.13 36.7 44 24.2 25 35.1 47

 3 متوسطة ,,.1 41.5 11 ,.21 21 33.3 41 الاعامتد عىل اخلربات الشخصية مكصدر للمعلومات.

 4 متوسطة 1,.1 41.7 11 31.6 ,3 26.7 32 عدم رغبة بعض العاملني يف االإرشاد الزراعي يف التغيري

 1 متوسطة 4,.1 27.1 33 ,.61 73 11.7 14 اخنفاض املس توى التعلميي للعاملني يف االإرشاد الزراعي.

قةل ثقة بعض العاملني يف جمال العمل االإرشادي ابس تخدام أ هجزة احلاسب 

 الآيل.
 6 متوسطة 1.74 37.1 41 ,.11 61 11.7 14

 7 ضعيفة 1.31 4.,7 54 3., 11 13.3 16 العمل االإرشادي الزراعي. غري مقتنع بتأ ثري االإنرتنت يف

 املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

 ترتيب املبحوثني من العاملني يف االإرشاد الزراعي حملاور املعوقات وفقًا للمتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية مبنطقة البحث :15جدول 

 املعوق م
املتوسط 

 احلسايب

االإحنراف 

 املعياري

ادلرجة 

 املتوسطة
 tقمية 

القمية 

 الاحامتلية
 الرتتيب

 1 1.11 71.716 2811 3.16 24.63 املعوقات املرتبطة ببيئة العمل )االإدارية( -1

 2 1.11 63.152 2.41 ,3.2 15.11 املعوقات املرتبطة ابالإنرتنت -2

 3 1.11 41.421 2.26 6.61 24.17 املعوقات املرتبطة ابحلاسب الآيل )الفنية( -3

 4 1.11 ,46.17 1.61 3.16 ,,.12 املعوقات املرتبطة ابلعنرص البيري -4

جاميل احملاور    1.11 62.166 2.34 14.21 1812, اإ

  املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث

املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة البحث ومتغرياهتم  عالقة درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا :21جدول 

 املس تقةل املدروسة

 رمق الفرض قمي معامل الارتباط املتغريات م

 1 **1.351- السن 1

 2 **,1.36 احلاةل التعلميية 2

 3 1.112 عدد أ فراد ال سة 3

 4 **1.251 اخلربة الزراعية 4

 1 1.111 اخلربة االإرشادية 1

 6 **1.271 التواصل مع املزارعني 6

 7 **1.412 املشاركة الاجامتعية التطوعية 7

 , **1.441 عضوية املنظامت الرمسية ,

 5 **1.711 التعرض ملصادر املعلومات الزراعية 5

 11 **1.731 فعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية 11

 1.11**: معنوية عند ,البحث املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (427-445) El-shafey and EL-Sayed 

777 
 

بحث عالقة درجة تأ ثري معوقات تطبيق العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل االإرشادي الزراعي مبنطقة ال  :21جدول 

 وخصائصهم املدروسة

 رمق الفرض قمي معامل الارتباط املتغريات م

 11 **1.663- السن 1

 12 1.177 التعلمييةاحلاةل  2

 13 *1.213- عدد أ فراد ال سة 3

 14 1.1,6- اخلربة الزراعية 4

 11 **1.3,1- اخلربة االإرشادية 1

 16 **1.336- التواصل مع املزارعني 6

 17 1.143- املشاركة الاجامتعية التطوعية 7

 ,1 1.127- عضوية املنظامت الرمسية ,

 15 **1.431 الزراعيةالتعرض ملصادر املعلومات  5

 21 **1.671 فعالية املشاركة يف ال نشطة االإرشادية 11

 21 **1.6,2 درجة اس تخدام العاملني يف االإرشاد الزراعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 11

 1.11،  *: معنوية عند  1.11**: معنوية عند  ,املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ لعينة البحث 
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ABSTRACT 

This research aimed to identifying The Constraints Faced Application of Information and 
Communications Technology (ICT) From the Perspective of Workers in Agricultural Extension in 
Matrouh Governorate by achieving the following objectives:1) Identify the degree of  the respondents' 
use  of (ICT) in agricultural extension work in the research area. 2) Identify the degree of effect of 
Obstacles to the Application of (ICT) to Agricultural Extension Workers in Agricultural Extension 
work in research area. 3) Determinate the relationship between the respondents' use of (ICT) and 
among the characteristics studied. 4) Determinate the relationship between the degree of effect of  
Obstacles to the Application of (ICT) to Agricultural Extension Workers in Agricultural Extension 
work in research area and among the characteristics studied. A simple random sample was selected 
from the files of Agricultural Extension Workers in Matrouh Governorate. The sample was (120) 
Agricultural Extension Workers representing (68.6%) from Agricultural Extension Workers. Data were 
collected through the personal interviews with the respondents during February to March 2022. To 
analyze the data in this research statistically, it has been used the numerical and tabular presentation 
of repetitive and percentages, the arithmetic mean, standard deviation, middle degree, and T-test. In 
addition to Pearson correlation coefficient to display some of the results that have been obtained by, 
using the computer program Statistical Package for the Social Sciences SPSS. The most important 
results were: The results showed that 95.0% of the respondents fall into the categories of low and 
medium use of (ICT) in agricultural extension work in the research area. The most important 
impediments against implementation of (ITC) were related to the work environment, than relate to 
internet, than related to the computerized, and finally on the humanities. A negative correlation 
relationship at the level (0.05) between  the effect of  Obstacles to the Application of (ICT) to 
Agricultural Extension Workers in Agricultural Extension work in research area and among of the 
independent variable: the number of family members. A  positive correlation  relationship at the level 
(0.01) between  the effect of  Obstacles to the Application of (ICT) to Agricultural Extension Workers 
in Agricultural Extension work in research area and among of the independent variables:  source of 
agriculture information, Participation effectiveness  in extension activates, and the degree of 
respondents' use  of (ICT). 

Keywords: Information and Communications Technology (ICT); Constraints; Matrouh. 
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